
Меси е  
подобар 

од Роналдо.

Не можеш да ги 
споредиш, но, 
сепак, сметам 
дека Роналдо е 

подобар.

Некое  
собирање,  

ајде да прашаме 
некој што се 

случува...

Извинете, што се 
случува, какво 

собирање е ова?

Што се 
случува 
таму?

ДЕНОТ НА 
БЕЛИОТ ЗАВОЈ



Дали ги гледавте 

„Ѕвездите на Гранд“ 

вчера вечер? Беше 

навистина блиску...

ICH VERSTEHE ES 

NICHT. WAS FÜR EIN 

CHAOS IST DAS?

Сè уште не 
разбирам.

Ајде да 
одиме до 

фудбалското 
игралиште!

Ни јас.

„Фарма“ се 
прикажува вечер, 
неа ќе ја избркаат 
/ учесниците ќе ја 

напуштаат  
куќата...

Иницијативата „Затоа што ме засега“ 

организира собирање со цел да се 

обратиме против дискриминацијата 

и негирањето на цивилните жртви 

од војните насекаде низ светот. 

Белиот завој претставува симбол 

на дискриминацијата и страдањето 

коишто жителите на Приедор ги 

почувствуваа за време на војната.

Сега, 31 мај е запишан како 
ден на „Белиот завој“, со 

цел да ја покажеме нашата 
поддршка за изградбата на 
споменици за 102-те деца 

кои беа убиени 
во Приедор.

На 31 мај, 1992 година, босанско-српските власти во Приедор издадоа наредба преку локалното радио, со која несрпското 
население мораше да ги обележи своите куќи со бели знамиња или чаршафи. Преку курири и автомобили со звучници им 
беше наредено на несрпските жители да стават бели завои околу зглобовите на рацете пред да ги напуштат своите домови. 
Од 2012, иницијативата „Затоа што ме засега“, одржува комеморација на овој ден именуван како „Ден на белите завои“ во 
знак на протест против негирањето на злоделата врз цивилите насекаде низ светот, но и како поддршка за родителите на 

убиените деца кои бараат изградба на споменици за 102-те убиени деца помеѓу 1992 и 1995. Настаните во Приедор од тој 
период беа опишани во детали за време на судењата за поранешна Југославија пред Меѓународниот суд на правдата (ICTY). 
Беа започнати постапки за повеќе од 150 луѓе пред Меѓународниот суд на правдата за поранешна Југославија и кривичните 

судови на Босна и Херцеговина, во врска со криминалните дела извршени во Приедор. За време на војната 1992 – 1995 
година, 3176 цивили и затвореници беа убиени или исчезнати, со масовни гробници и тела кои сè уште се откриваат.

 
МИЛЕНКО БОГДАНОВИЌ, ИЛУСТРАТОР НА СТРИПОВИ ОД ПРИЕДОР. 

„Може ли овој мост да биде 
добар споменик за убиените 
деца во претходната војна. 

Mост на сеќавањето за 
убиените деца од приедор.”


